NEWSLETTER ÚNOR 2018

BADMINTONOVÝ TURNAJ

INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
pondělí — pátek
9:00—11:00
Provozní doba recepce odpoledne
Dle aktuálního rozvrhu
Pondělí
14:00 – 20:00
Úterý
14:00 – 18:30
Středa
14:00 – 20:00
Čtvrtek
14:00 – 19:30
Pátek
14:00 – 18:00

Na sobotu 24. února 2018 připravujeme v řepišťské
tělocvičně Badmintonový turnaj. Akce pro děti od 8 do
17 let, v kategoriích A a B (kategorie popsány v propozicích—naleznete na našem webu). Disciplíny: čtyřhry
dětí a mládeže do 17 let neregistrovaných hráčů.
Systém turnaje: utkání hraná na dva vítězné sety do 15
bodů. S pecifik ac e kat ego rie A – děti
navštěvující ZÚ Badminton Vratimov I. a II., Řepiště
I. a II. Řepiště II., ostatní - začátečníci (nejlépe po dohodě s trenérem). Specifikace kategorie B – děti navštěvující ZÚ Badminton Vratimov III. a IV., Řepiště II.
a III., ostatní – středně pokročilí (nejlépe po dohodě
s trenérem).
Startovné: 50 Kč, platí se v den turnaje při prezenci.
Zaregistrovat se můžete na e-mail:
m.gracova@ddmvratimov.cz, nebo v recepci DDM
Vratimov, nejpozději však do 22. 2. 2018, do 18 hodin.
Nezaregistrovaní hráči nebudou zapsaní
do turnaje. Požadované údaje pro přihlášení: jméno,
příjmení a e-mail nebo telefon. Přihlášením
do turnaje zároveň potvrzujete souhlas s propozicemi.
Více informací Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.

Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988 (989)

JARNÍ PRÁZDNINY

e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta
Zdroje: archív DDM Vratimov
www.picgifs.com/graphics/b/badm

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu
s organizačním řádem DDM Vratimov,
z důvodu jarních prázdnin okresu Frýdek-Místek
od 12. 2. do 16. 2. 2018, nebudou na pobočkách Paskov,
Řepiště, Žabeň a Sviadnov, probíhat kroužky.
DDM—okres Ostrava—kroužky budou normálně dle pravidelného rozvrhu. Děkujeme za pochopení.
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MINISPORŤÁČEK
Na neděli 18. února chystáme pro děti od 3 do 6 let
zábavné sportovní dopoledne. Děti si vyzkouší různé
sportovní ativity s nářadím, ale i bez. Program zajišťují vedoucí našich kroužků Lucka a Míša s dobrovolníky. Rodiče a děti platí jednorázový vstup, a to děti 40 Kč a dospělí 20 Kč.
Na MiniSporťáčka je nutné se předem přihlásit a rezervovat si tak místo.
Začátek je v 9:30 hodin v DDM Vratimov, předpokládaný konec v 11:00 hodin. S sebou: přezůvky, pití.
Více informací Marcela Grácová, tel.: 739 201 077,
e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz.

DISKOTÉKA
V pátek 2. 2. 2018 bude sál DDM Vratimov připravený členy DěZMV k zábavě a tanci. Naše mladé
"zastupko" si připravuje pro žáky 6. - 9. tříd
DISKOTÉKU, která potrvá od 18:30 - 20:30 hodin.
Vstupné je 50 Kč a prodej vstupenek se uskuteční
v den konání akce v recepci DDM Vratimov.
S sebou si vezměte přezůvky a dobrou taneční náladu.
Více informací Bc. Hana Nevrlá, tel.: 604 670 737,
e-mail: h.nevrla@ddmvratimov.cz.

BADATEL VÍKEND - BŘEZEN
Badatel víkend, 2. - 4. března 2018, je určen pro holky a kluky (i nečleny kroužků Badatel, Robotika...) ve věku 6 - 15 let.
Co nás čeká? V pátek a v neděli hry, soutěže a malé pokusy. V sobotu vyrazíme
do Olomouce na akci "PEVNOST POZNÁNÍ" spojenou s návštěvou planetária. Jedinečná příležitost přihlásit své dítě do 26. 2. 2018.
Sraz dětí je v pátek 2. 3. - 18:30 hodin DDM Vratimov a končíme v neděli
v 11:00 hodin. V ceně je zahrnuto vše (doprava, strava, pitný režim, vstupné.).
S sebou malý batůžek, láhev na pití, přezůvky, spacák, napínací prostěradlo,
průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz s fotografií a datem narození (sleva
u ČD), hygienické potřeby, oblečení do místnosti a ven na výlet dle aktuálního počasí.
Více informací Bc. Renáta Míčková, tel.: 739 201 078, e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz.
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